
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Câmara Municipal de Buritirama
Estadoda Bahia

EXTRATO DA ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2010

Ata da 15ª Sessão Especial na Câmara de Vereadores de Buritirama-Estado da Bahia,realizada no dia 28 de
fevereiro de 2011 com inicio às 10 horas, atendendo ao que determina o Artigo 9º Paragrafo 4º da Lei Complementar
nº 101 de 04 de maio de 200-LRF,através da solicitação da Câmara de Vereadores de Buritirama,onde o executivo
municipal demonstrou os relatorios com as metas fiscais refentes ao 3º Qudrimestre/2010.A Sessão foi presidida pelo
Vereador Alan Nunes Machado onde agradeceu a todos pela participação, dando em seguida a palavra para o Contro-
lador Geral do Municipio, Senhor João Néris que durante 50 minutos explicou o que ocorrera no âmbito da administra-
ção municipal referente ao quadrimestre citado.Estiveram presentes todos os Secretários Municipais,o prefeito Oslindo
Jacobina,o vice-prefeito Claudionor Oliveira e os vereadores: Termicio Moreira,Zifirino Francisco Alves,Antonio Ferreira
de Almeida e Celso Ribeiro dos Santos, Vários Diretores de Divisões Municipais e dezenas de Municipes.Não tendo
mais nada a explicar o Presidente da Câmara Municipal finalizou a sessão desejando paz e que os municipes possam
continuar visitando e participando dos trabalhos do Legislativo.Sala das sessões em 28 de fevereiro de 2011.


